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Figur 1 Satelittbilde fra området som gjelder for planen. 
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1 Oversikt over uttalelser 
Ved høring av forslag til planprogram var det satt høringsfrist til 2. februar 2022. Innen fristen hadde 5 
høringer kommet inn. 

Nordland Fylkeskommune tok kontakt med plankonsulent og ønsket utvidet høringsfrist grunnet 
dataangrep hos etaten. Dette ble innvilget av plankonsulent og ny høringsfrist satt i samråd med 
Fylkeskommunen ble 9. februar 2022.  

Nordland Fylkeskommune oversendte sitt høringssvar 14. februar 2022 via Altinn. Plankonsulent velger å 
ta med høringsinnspillet selv om det ble levert for sent. Dermed er det 6 høringssvar totalt: 

1. Universitetet i Tromsø 
2. Statens vegvesen 
3. Statskog 
4. Direktoratet for Mineralforvaltning 
5. Nordland Fylkeskommune 

2 Sammendrag av høringssvar og kommentarer fra 
plankonsulent. 

2.1 Universitetet i Tromsø (UiT) 
UiT har gitt en uttalelse som omhandler følgende tema;  

1. marinarkeologisk vurdering. 

2.1.1 Marinarkeologisk vurdering 
UiT viser til at de ønsker at eventuelle kulturminner under vann som kan bli berørt automatisk varsles til 
Norges Arktiske Universitetsmuseum og arbeid i området stanses. 

Plankonsulentens svar 

UiTs forslag vil bli tatt inn i planen. 

2.2 Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader til planprogrammet. 

2.3 Statskog 
Statskog har gitt en uttalelse som omhandler følgende tema;  

1. Steinfyllingens areal. 

Statskog har for øvrig ingen innvendinger mot planen. 

2.3.1 Arealet av steinfyllingen 
De mener at arealet av steinfyllingen bør være med, ikke bare volumet. 

Plankonsulentens svar 

Statskogs forslag vil bli tatt inn i planen. 
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2.4 Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) 
DMF har gitt en uttalelse som omhandler følgende tema;  

1. Mulighet for å gjøre undersøkelser av provinsen 
2. Konsekvenser av planlagt virksomhet ift. forurensningsbegrensning 

DMF har ingen innvendinger mot planen. 

2.4.1 Mulighet for å gjøre undersøkelser av provinsen 
DMF ber om at planens påvirkning på muligheten for å gjøre undersøkelser av provinsen, og tilgangen til 
ressursene der det planlegges tiltak innenfor planområdet, blir vurdert i det videre planarbeidet. 

Plankonsulentens svar 

Det vil tas hensyn til dette forslaget og en beskrivelse av hvordan videre undersøkelser er planlagt vil bli 
forelagt. 

2.4.2 Konsekvenser av planlagt virksomhet ift. forurensningsbegrensning 
Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) eier bergverket, herunder Rupsi stoll på grunnlag av hjemfall. 
Miljømyndigheten (Miljødirektoratet) har gitt pålegg til NFD om gjennomføring av forurensnings-
begrensende tiltak i området. Dette utgjør en forutsetning for vurderingene i planprosessen, og det bør 
belyses hvilke konsekvenser den planlagte virksomheten kan få for mulighetene til å gjennomføre 
forurensningsbegrensende tiltak og oppnåelse av miljømål. 

Plankonsulentens svar 

Det vil tas hensyn til dette forslaget og en beskrivelse av eventuelle konsekvenser for NFDs forurensnings-
begrensende tiltak vil bli beskrevet. 

2.5 Nordland Fylkeskommune (NF) 
NF har gitt en uttalelse som omhandler følgende tema;  

1. Forholdet til regionale interesser 
2. Kulturminner og kulturmiljø 
3. Fylkesveg 
4. Vannmiljø 
5. Klima og klimatilpasning 
6. Konsekvensutredning 
7. Planprogrammet 
8. Medvirkning 
9. Digital plandialog 
10. Om planveiledning 

NF har ingen innvendinger mot planen. 

2.5.1 Forholdet til regionale interesser 
NF viser til Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 og da spesifikt kap 8.3 om naturressurser, kulturminner 
og landskap, bokstav l), samt kap. 8.6 om klima og klimaendringer, bokstavene c) og e). 

Følgende tekst finnes i Fylkesplanen kap 8.3, (Naturressurser, kulturminner og landskap) bokstav l): 
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l) Forvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann, skal 
ivaretas gjennom ei helhetlig arealplanlegging, hvor kommunene bør utarbeide helhetlige 
vannmiljøplaner. 

Og kap 8.6 (Klima og Klimatilpasning), bokstav c) og e): 

c) Kommunene skal i nødvendig grad kartlegge og innarbeide potensielle faresoner (flo, flom og 
skred), som følge av klimaendringer i planleggingen. Det er viktig at det angis bestemmelser som 
tilpasser arealbruken til konsekvensene av et endret klima.  

e) Energibruk og tilrettelegging for nye miljøvennlige energiløsninger, skal være et gjennomgående 
perspektiv i kommuneplaner og planer som legger til rette for utbygging. 

Plankonsulentens svar 

Ad punkt l), så tas det hensyn til vannkvalitet i sjø ift. det planlagte tiltaket og tiltakshaver har god dialog 
med Fauske kommune om en helhetlig tilnærming til vannmiljøplaner. 

Ad punkt c), så er tiltaket i liten grad påvirket av mulige effekter av potensielle farer knyttet til 
klimaendringer. Det er ingen fare for ras i nærheten (det ligger et boligfelt rett i overkant – Bursimarka) og 
et eventuelt ras ned i Langvatnet med tilhørende skredbølge vil ha små konsekvenser for en steinfylling, 
spesielt ift. mer utsatte områder som bebyggelse etc. 

Ad punkt e), så vil tiltakshaver til enhver tid søke å ha moderne utstyr med lavt utslipp og på sikt også se 
på elektrisk drevet utstyr som har lavere utslipp og lavere spesifikt energibehov. 

Generelt vil plankonsulent innarbeide disse punkter i planen i den grad det er hensiktsmessig. 

2.5.2 Kulturminner og kulturmiljø 
Her viser NF til uttalelsen til UiT (se kap. 2.1 over). Plankonsulent viser til svaret til UiT over. 

2.5.3 Fylkesveg 
NF viser her til en rekke detaljer vedrørende utformingen av plankartet for påkjørsel veg og regler for 
påkjørsel til veg. Det påpekes også at det bør være rekkefølgekrav ift. opparbeidelse av adkomstene. 

I tillegg vises det til vedtatt områderegulering fra 2016, herunder at denne ber utbygger vurdere 
breddeutvidelse av FV830 og kommunal veg kalt Glastunes. Det bes også om at avkjørsel til Avilonvegen 
ses på i forbindelse med at dette er nevnt i områdereguleringen. 

Plankonsulentens svar 

Når det gjelder de forespurte detaljene ift. plankartet, så vil dette innarbeides. NF etterspør også å 
avholde et felles møte for å gjennomgå punktene i høringen, dette er noe tiltakshaver og plankonsulent vil 
benytte. 

FV830 har gulstripe hele veien mellom Rupsi stoll og Avilon og den er anlagt langs en gammel jernbane, 
noe som innebærer at den er ekstremt flat og har meget slake kurver. Dette gir meget god sikt i området 
og gode forhold. Tiltakshaver og plankonsulent mener det ikke er behov for noen utvidelse av FV830 ift. 
den meget begrensede ekstra trafikken som tiltaket forespeiler. Glastunes veg er ikke berørt i det hele tatt 
og vil ikke bli vurdert i dette tiltaket. 

Avkjørsel til Avilonvegen er per i dag godt utformet ift. på- og avkjøring og vil kunne brukes uten 
omarbeiding for den planlagte bruken i det beskrevne tiltaket, se Figur 2 under. 
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Figur 2 Krysset mellom Avilonvegen (veg som går ned mot venstre) og FV830. 

2.5.4 Vannmiljø 
NF mener at vannmiljøet kan bli påvirket av at «gruvegangene må tømmes for vann» og «stadig tilførsel 
av forurensede masser». De viser også til vannforskriften §12 ift. steinfyllingen. 

Plankonsulentens svar 

Dette planforslaget vil ikke innebære noen tømming av gamle gruver. Det er kun en forlengelse av Rupsi 
stoll som er planlagt, og denne ligger i dag over vann og er tørr. 

Videre skal Paragraf 12 i vannforskriften vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 
inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes. 
Plankonsulenten kan ikke i dette tilfellet se at det er tilfellet, fordi det kun skal deponeres stein i kategorien 
«inert», noe som ikke vil kunne forverre vannkvaliteten, ikke «stadig tilførsel av forurensede masser». 

2.5.5 Klima og klimatilpasning 
NF viser til forventede klimaendringer og økt påvirkning fra vær i form av overvann og flomfare etc. Det 
vises igjen til kap. 8.6 c), og også nå i tillegg g), gjengitt her: 

g) Kommunene bør vurdere hvordan blå-grønn infrastruktur kan bidra til å forebygge 
flomødeleggelser og overvannsproblemer gjennom aktiv bruk av vannsystemer og grønne områder. 

Plankonsulentens svar 

Vi viser til svar i kap. 2.5.2 over for første del. 

Ad punkt g), vil vi påpeke at det ikke er noen ekstra farer tilknyttet flomødeleggelser og 
overvannsproblemer ift. en steinfylling i Langvatnet. Videre vil steinfyllingen være i et område der det nå 
er vann, dvs. at steinfyllingen vil erstatte en vannflate, slik sett vil man på sikt kunne gjøre dette området 
grønt og det vil gi et større areal som opptar og lagrer vann. 

Uavhengig av dette er vassdraget allerede regulert slik at flomfare nedover i vassdraget er lite sannsynlig. 
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2.5.6 Konsekvensutredning 
NF mener man bør se på behovet for konsekvensutredning i lys av utrulling av regional plan for 
vannforvaltning i 2021. De mener det er naturlig å gjøre en utredning av om de tidligere utredningene er 
overførbare til dagens planarbeid og tiltak. 

Plankonsulentens svar 

I møte med kommunen har kommunen, tiltakshaver og plankonsulent gjennomgått tiltaket slik det er 
forelagt og kommunen har, i lys av eksisterende konsekvensutredninger knyttet til områdereguleringen, 
konkludert med at nye konsekvensutredninger ikke er nødvendig. 

Plankonsulent tar til etterretning at NF ønsker en klarere redegjørelse for vurderinger tilknyttet 
konklusjoner i planbeskrivelsen og vil ta dette opp med kommunen. 

 

For øvrig reageres det på at NF bruker ordet «dumping» i sin høringsuttalelse under dette punktet: 

Hvilket tiltak ble utredet i 2015 hva sies i disse utredningene om avbøtende tiltak knyttet til dumping 
av masser i vannet? 

Dumping er normalt et ord som brukes av miljøvernorganisasjoner og gruvemotstandere og ikke noe man 
forventer å finne i offentlige dokumenter fra etater. 

2.5.7 Planprogrammet 
NF påpeker at det mangler en oversikt over nasjonale føringer og regionale planer i planprogrammets 
kapittel 3 og minner om at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for all planlegging. 

Plankonsulentens svar 

Det vil tas hensyn til dette forslaget og en oversikt over nasjonale føringer, regionale planer og FNs 
bærekraftsmål vil bli beskrevet. 

2.5.8 Medvirkning 
NF påpeker at Promin AS har publisert planoppstart og planinitiativ på sin hjemmeside, mens det mangler 
hos Fauske kommune. De oppfordrer kommunen til å publisere slike dokumenter. 

2.5.9 Digital plandialog 
NF påpeker at planomrisset ikke er publisert hos kommune eller Nordlandsatlas og ber kommuner og 
planleggere å gjøre dette. 

2.5.10 Om planveiledning 
NF viser til at de vil flytte veiledning og viser til andre steder man kan få veiledning og oversikt. 
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3 Vedlegg 
Følgende liste oppsummerer vedlegg til høringskommentardokumentet: 

A. Høringssvar fra Universitetet i Tromsø 
B. Høringssvar fra Statens vegvesen 
C. Høringssvar fra Statskog 
D. Høringssvar fra Direktoratet for Mineralforvaltning 
E. Høringssvar fra Nordland Fylkeskommune 
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VEDLEGG A - Høringssvar fra 
Universitetet i Tromsø 
  



 

Postboks 6050 Langnes, NO-9037 Tromsø /  + 47 77 64 40 00 /  postmottak@uit.no /  uit.no /  organisasjonsnummer 970 422 528 

 Universitetsmuseet 

Deres ref.:  

Vår ref.: 2022/650 

Dato: 25.01.2022 

 

 

Promin AS 
 
 

 

Marinarkeologisk vurdering: Varsel om oppstart av planarbeid og høring 
av planprogram for Nye Sulitjelma Gruver AS, Fauske kommune 

Vi viser til ovennevnte oversendt til Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø Museum 

– Universitetsmuseet, fra Kulturminner i Nordland, Nordland fylkeskommune til vurdering angående 

kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens § 14 er UM rette myndighet for forvaltning av 

kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune. 

Planforslaget vil legge til rette for forlengelse av eksisterende tunnel inn i fjellet ved Bursi-området. Det 

planlegges tiltak i vann ved etablering av en steinfylling i Langvatnet ved Avilonveien. Vi viser til UMs 

uttalelse av 10.12.2013 til oppstart av områderegulering for Nye Sulitjelma Gruver langs Langvatnet som 

dekte bl.a. planlagte utfyllingsområdet hvor vi hadde ingen merknader. Vi vurdere muligheter for konflikt 

med eventuelle kulturminner under vann som liten og har, i likhet med uttalelse fra 2013, ingen merknader 

til planforslaget. 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 

kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 

forsker 

– 

stephen.wickler@uit.no 

77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Kulturminner i Nordland, Nordland fylkeskommune 
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VEDLEGG B - Høringssvar fra Statens 
vegvesen 
  



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 31 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 8012 BODØ Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Promin AS 

Nedre Ferstadveg 17B 

7023 TRONDHEIM 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Renée Susanne Normann / 

94166255 

21/268834-2 Helge Rushfeldt 06.01.2022 

     

      

Uttalelse til oppstart av planarbeid Nye Sulitjelma Gruver - Bursiområdet - 

gnr. 119 bnr. 1 Sulitjelma i Fauske kommune 

  

Vi viser til brev datert 22.12.2021 med varsel om oppstart av detaljregulering inkl. 

planprogram for Nye Sulitjelma Gruver AS – Bursiområdet, del av gnr/bnr 119/1 i Fauske 

kommune. 

 

Saken gjelder  

Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) ønsker å detaljregulere Bursiområdet i Sulitjelma, gnr/bnr 

119/1 i Fauske kommune. Formålet med planprosessen er å etablere sikker avkjørsel for 

eksisterende tunnel (Rupsi stoll) inn i fjellet, samt etablere en steinfylling ved siden av 

eksisterende fylling langs Avilonveien. Detaljreguleringen vil legge til rette for utvidelse av 

tunnelen Rupsi stoll.  

 

Statens vegvesens rolle i planleggingen 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 

vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 

sikkert, og miljøvennlig transportsystem». 

 

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 

Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 

helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 

stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 

gående og syklende. 



  

 

 

2 

 

Statens vegvesens rolle i denne saken er som sektormyndighet. Vi har ingen merknader til 

planprogrammet eller oppstartsvarselet og mener at våre interesser ivaretas i prosessen som 

beskrevet i planprogrammet. Vi gjør oppmerksom på at vi kan komme med merknader i 

høringsfasen av planforslaget. 

 

  

 

Transportforvaltning Nordland 

Med hilsen 

 

 

 

Jan-Åge Karlsen 

Seksjonssjef Renée Susanne Normann 

 Rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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VEDLEGG C - Høringssvar fra Statskog 
  



Statskog SF - Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Bankkonto: 8200.06.58800 | Org.nr.: NO 966 056 258  

Tlf: 74 21 30 00 | Epost: post@statskog.no | Web: statskog.no 

 
 
 
 
PROMIN AS 
 
 
 
 

 
 
Fauske kommune: Oppstart planarbeid Nye Sulitjelma Gruver - Bursiområdet 
 
 Viser til mottatt varsel om oppstart av planarbeid i Bursiområdet. 
 
Statskog SF har ingen innvendinger til prosjektet eller det foreslåtte planprogrammet.  
 
Det fremgår av forslaget at det er beregnet et behov for å deponere ca 520 000 m3 gråberg,  men det bør 
også fremgå hvor stort arealbehovet er. 
 
 
Med hilsen 
 
Harald Rundhaug 
seniorkonsulent utvikling 
 
Dette dokumentet er elektronisk signert 
 
 
Vedlegg: 0  
 

Vår ref. 
22/118- 2  

Deres ref.  
 

Vår dato 
05.01.2022 

Vår saksbehandler 
Harald Rundhaug 
907 48 885, hru@statskog.no 
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VEDLEGG D - Høringssvar fra Direktoratet 
for Mineralforvaltning 
  



 
 

 
 
   

Promin AS 
Nedre Ferstadvei 17 B 
7023 Trondheim 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  28.01.2022 
Vår ref:  21/07139-2 
Deres ref:     

 

Uttalelse til oppstart og høring av planprogram for reguleringsplan 
for Bursiområdet i Fauske kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 23. desember 2021. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken 
Det er varslet oppstart av planarbeid i Bursiområdet for Nye Sulitjelma Gruver AS i 
Fauske kommune. Målet med planen er å tilrettelegge for fremtidig gruvedrift på 
forekomster av kobber og sink i Sulitjelmaområdet. Spesifikt vil planen tilrettelegge for 
forlengelse av en undersøkelses- og tilkomsttunell ved å etablere et gråbergsdeponi i 
Langvatnet ved Avilonveien, og en oppgradert gruvetilkomst (Rupsi stoll) ved 
Bursimarka. Planen muliggjør videre kartlegging og modellering av forekomstene og vil 
kunne gå over til å bli en driftstunell når drift startes. 
 
Uttalelse fra DMF 
Planområdene berører Sulitjelma malmprovins1 med forhøyede verdier av 
basemetaller og sulfider. DMF ber om at planens påvirkning på muligheten for å gjøre 
undersøkelser av provinsen, og tilgangen til ressursene der det planlegges tiltak 
innenfor planområdet, blir vurdert i det videre planarbeidet. 
 
Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) eier bergverket, herunder Rupsi stoll på 
grunnlag av hjemfall. Miljømyndigheten (Miljødirektoratet) har gitt pålegg til NFD om 
gjennomføring av forurensningsbegrensende tiltak i området. Dette utgjør en 

                                                           
 
1 Sulitjelma malmprovins: 
http://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visProvins.php?objid=36417&lang=nor  
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forutsetning for vurderingene i planprosessen, og det bør belyses hvilke konsekvenser 
den planlagte virksomheten kan få for mulighetene til å gjennomføre 
forurensningsbegrensende tiltak og oppnåelse av miljømål.    
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Henning Sigstad 
seksjonsleder rådgiver 
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Innspill til planoppstart og uttalelse til planprogram - Nye Sulitjelma 
Gruver - Bursiområdet - Fauske kommune   
 
Nordland fylkeskommune viser til varsel datert 22.12.2021, om oppstart privat av planarbeid og 
høring av planprogram for Nye Sulitjelma Gruver AS – Bursiområdet. Det er Promin AS som 
varsler oppstart av planarbeidet på vegne av Nye Sulitjelma Gruver AS.  
Planområdet er på ca. 65 daa, ligger i hovedsak mellom E10 og sjøen og omfatter hele eller deler 
av gnr 10 bnr 1, 3, 30 og 31 m.fl.  
 
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere området for å kunne starte opp med forlengelse av 
eksisterende undersøkelses- og tilkomsttunell kalt «Rupsi Stoll», inn i fjellet ved Bursiområdet. Det 
gjøres med en steinfylling i Langvatnet ved Avilonveien og oppgradering av adkomsten til 
eksisterende Rupsi stoll. Planarbeidet innebærer detaljering av arealer avsatt i områderegulering 
for Sulitjelma gruver, vedtatt 29.9.2016, og oppgis å være i tråd med denne. Forslagsstiller og 
kommune har konkludert i oppstartsmøtet med at planarbeidet ikke krever konsekvensutredning 
etter KU-forskriften. 
 
Frist for merknader var 2.2.2022, forlenget til 9.2.2022. Nordland fylkeskommune har grunnet 
utfordringer i forbindelse med dataangrepet vi har vært utsatt for, dessverre ikke klart å holde 
fristen.  
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill 
til planarbeidet og uttalelse til planprogrammet. 
    
Merknader 
Forholdet til regionale interesser 
Gjeldende Fylkesplan for Nordland 2013-2025, kapittel 8.om Arealpolitikk i Nordland, inneholder 
klare mål for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser 
spesielt til kap. 8.3 om naturressurser, kulturminner og landskap, bokstav l), samt kap. 8.6 om 
klima og klimaendringer, bokstavene c) og e). Mer om dette mot slutten. 
  
Kulturminner og kulturmiljø 

https://www.nfk.no/_f/p1/ibfae97e8-dc3b-434d-aec6-b57d3e806dba/fylkesplan-for-nordland-2013-2025-webversjon.pdf
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Det vises til marinarkeologisk vurdering fra Norges arktiske universitetsmuseum, som er sjøfarts-
museum for Nord-Norge. 
 
Fylkesveg 
Nordland fylkeskommune eier, drifter, vedlikeholder og forvalter fylkesvegene i kommunen. Vår 
interesse her er fremkommelighet og trafikksikkerhet langs fylkesvegene, hvor nullvisjonen, om null 
drepte eller hardt skadde i vegtrafikken, ligger til grunn. I planarbeidet har vi ansvar for å sørge for 
at vegnormalene, og andre regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Der som 
planen strider mot disse, anses den å stride mot vesentlige regionale interesser.  
 
Når planforslaget blir lagt frem til høring, vil vår vurdering i hovedsak være trafikale konsekvenser 
som følge av tiltaket og trafikksikkerhet. På nåværende tidspunkt har vi følgende innspill til 
planarbeidet: 

 Plangrensen mot fylkesveg 830, Langvassveien, bør ligge i senterlinjen av 
fylkesvegen.  

 Adkomster fra fylkesvegen og annet areal som blir omfattet av frisiktlinje og 
hensynssone må vises på plankartet og det skal knyttes bestemmelse til 
hensynsone frisikt. 

 Arealet mellom vegskulder og eiendomsgrensen, skal være regulert med formålet 
«Offentlig annen veggrunn».  

 For dimensjonering av adkomsten viser vi til Statens vegvesens sine håndbøker, 
særlig N100, «Veg og gateutforming», og V121, «Geometrisk utforming av veg- og 
gatekryss».  

 Geometriske krav må være oppfylt for både horisontalt og vertikalt plan.  
 Det må være satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av adkomstene før 

igangsettingstillatelse gis.  Det kan også være aktuelt med andre rekkefølgekrav.  
 Byggegrensene må komme frem enten på plankart eller i planbestemmelsene.  

 
I tillegg peker vi på følgende:  

 I 2016 ble områderegulering for Sulitjelma gruver vedtatt. Plandokumentene beskriver bl.a. 
behov for omlegging og breddeutvidelse av fylkesvegen og kommunal veg Glastunes, ved 
utfylling i Langvatnet. Vi kan ikke se at planarbeid som nå er igangsett tar hensyn til dette, 
og vi ønsker forklaring på hvordan saken er tenkt videre.    

 I gjeldende områderegulering er det planlagt en ny avkjørsel fra fylkesvegen ved 
Avilonveien. Vi ber at dere ser på muligheten for å samle disse to adkomstene i en.  

 
I tidsplan for utarbeidelse av planforslaget må det settes av tid til gjennomgang av det med oss, før 
det fremlegges til politisk behandling og offentlig ettersyn. Dette for å unngå unødvendige 
misforståelser, og forsinkelse i planprosessen. 
 
Vannmiljø 
Planområdet grenser inntil og vil komme i berøring med vannforekomst Langvatnet Øvre (ID 164-
811-1-L) jf. Vann-nett (https://vann-nett.no/portal/), der vannforekomstens miljøtilstand er registrert 
som moderat, mens den kjemiske tilstanden er vurdert som dårlig. Miljømålet for vannforekomsten 
er at både økologisk og kjemisk tilstand skal være god innen 2027.  

Arealet vest i det regulerte Langvatnet som nå skal detaljreguleres til deponi, skal tilføres masser 
fra undersøkelsestunnelen i Rupsi stoll. Det antas også at gruvegangene må tømmes for vann i 

https://vann-nett.no/portal/
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forbindelse med gruvedriften, vann som er forurenset fra tidligere gruveaktivitet. Fylkeskommunen 
kan vanskelig se hvordan miljømålene for Langvatnet øvre skal kunne nås med en stadig tilførsel 
av forurensede masser og vann. Fylkeskommunen ber derfor om at man i planarbeidet beskriver 
hvordan tiltaket kan påvirke vannmiljø, og kommer med forslag til avbøtende tiltak for å forhindre 
en eventuell forringing av miljøtilstanden i Langvatnet. 
 
Det vises til arealpolitisk retningslinje i fylkesplanens kap. 8.3 om naturressurser, kulturminner og 
landskap: 
l) Forvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann, skal 

ivaretas gjennom ei helhetlig arealplanlegging, hvor kommunene bør utarbeide helhetlige 
vannmiljøplaner. 

 
Vannforskriften § 12 vil komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i 
en vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen som sektormyndighet ifølge plan- og 
bygningsloven, som er ansvarlig for en slik vurdering. Veiledning til helhetlig vannforvaltning finnes 
i tilknytning til vannregion Nordland og Jan Mayen, på Vannportalens regionale side 
(https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/).  
 
På vannportalen finnes også veiledning til bruk av vannforskriftens § 12 
(https://www.vannportalen.no/veiledere/veileder-2021-veileder-til-vannforskriften--12/)  
Informasjon om miljømål, risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle vannforekomster finnes på 
Vann-nett (https://vann-nett.no/portal/. 
 
Klima og klimatilpasning 
Med forventede klimaendringer vil vind, nedbørsmengde og -frekvens stige, og det er forventet 
bl.a. økt mengde overvann og flomfare. For å bygge et mer hardført samfunn, bør det derfor tas 
hensyn til klimaendringene i planen, jf. også avsnittet foran.  
Alle inngrep i natur fører til økte klimagassutslipp. Planarbeidet bør ta hensyn til dette, og søke 
mest mulig å begrense klimagassutslipp. 
 
Det vises til følgende arealpolitiske retningslinjer i fylkesplanens kap. 8.6 om klima og 
klimaendringer: 
 
c) Kommunene skal i nødvendig grad kartlegge og innarbeide potensielle faresoner (flo, flom og 

skred), som følge av klimaendringer i planleggingen. Det er viktig at det angis bestemmelser 
som tilpasser arealbruken til konsekvensene av et endret klima. 

 
g) Kommunene bør vurdere hvordan blå-grønn infrastruktur kan bidra til å forebygge 

flomødeleggelser og overvannsproblemer gjennom aktiv bruk av vannsystemer og grønne 
områder. 

 
Konsekvensutredning 
Referat fra oppstartsmøte og utkast til planprogram viser til tidligere utredninger (fra 2015) som ble 
lagd i forbindelse med gjeldende områderegulering, som grunnlag for at planarbeidet ikke trenger å 
konsekvensutredes. Nordland fylkeskommune viser til at regional plan for vannforvaltning ble 
rullert i 2021, og ber om at denne legges til grunn for å vurdere om kunnskapen man vil bygge på i 
planarbeidet er tilstrekkelig oppdatert og fortsatt aktuelle. Utredningene ble utarbeidet av 
Norconsult. Hvilket tiltak ble utredet i 2015 hva sies i disse utredningene om avbøtende tiltak 
knyttet til dumping av masser i vannet? Det er naturlig å gjøre en vurdering av om de tidligere 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/
https://www.vannportalen.no/veiledere/veileder-2021-veileder-til-vannforskriften--12/
https://vann-nett.no/portal/
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utredningene er overførbare til dagens planarbeid og tiltak, og at det gjøres rede for vurderinger og 
konklusjoner i planbeskrivelsen. 
 
Planprogrammet 
Nordland fylkeskommune viser til planprogrammets kapittel 3 om plansituasjon og føringer. Det 
savnes en oversikt over nasjonale føringer og regionale planer som kan ha betydning for 
planarbeidet. Vi minner om at de nasjonale forventningene til at FNs bærekraftsmål skal legges til 
grunn for all planlegging. 
 
Det vises også til følgende regionale planer som relevante for planarbeidet: 
 Fylkesplan for Nordland 2013-2015, vedtatt 2013 (https://www.nfk.no/_f/p1/ibfae97e8-dc3b-434d-

aec6-b57d3e806dba/fylkesplan-for-nordland-2013-2025-webversjon.pdf)  
 Regional vannforvaltningsplan for Nordland og Jan Mayen 2022-2027 – Vårt verdifulle vann, 

vedtatt 2021 (se https://www.vannportalen.no/horingsspill-til-vannforvaltningsplaner-og-tiltaksprogram-
2021/  

 Regional plan for klima og miljø - grønn omstilling i Nordland 2021-2030 
(https://www.nfk.no/_f/p1/i0f2472c2-a95a-40a8-bcbb-5b2a8f0628cc/regional-plan-klima-og-miljo.pdf)  

 
 
Medvirkning 
Planoppstart med planinitiativ og referat kan finnes på plankonsulentens hjemmeside 
www.promin.no. Det er bra, og oppfyller plan- og bygningsloven § 12-8. tredje ledd bl.a. om 
kunngjøring gjennom elektroniske medier ved oppstart av planarbeid. Fylkeskommunen har 
imidlertid ikke vært i stand til å finne tilvarende varsel på kommunens hjemmeside denne gang. 
Kommunens hjemmeside er for mange innbyggere et naturlig førstevalg for å holde seg orientert 
om pågående planarbeid og andre aktiviteter i egen kommune, og dermed en viktig arena for å 
sikre at mulighet til medvirkning ivaretas. Nordland fylkeskommune vil derfor oppfordre Fauske 
kommune om rutinemessig å publisere all oppstart av planarbeid på kommunens hjemmeside, 
uavhengig av om planarbeidet igangsettes på kommunens eller privates initiativ. 
 
Digital plandialog  
Nordland fylkeskommune registrerer at planomrisset verken er publisert på kommunens 
kartinnsynsverktøy, eller på Nordlandsatlas. Vi minner om at fylkeskommunen i samarbeid med 
Kartverket og Statsforvalteren i Nordland tilbyr kvalitetssikring av planer gjennom blant annet 
publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, planforslag ved 
høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Å få planforslagene inn i Nordlandsatlas bidrar til 
bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi ber 
derfor planleggere og kommuner benytte seg av tjenesten. Det gjøres ved å sende planfila på sosi-
format til plannordland@kartverket.no.  
Alternativt legger kommunen planomrisset inn i sitt GIS-innsynsverktøy i henhold til nasjonal 
produktspesifikasjon for digital arealplan og planregister, for ev. oppdatering gjennom 
geointegrasjon (som også oppdaterer Nordlandsatlas). 
 
Om planveiledning 
Fylkeskommunen vil oppdatere sine svarbrev og vil flytte veiledning over til andre arenaer. Det 
vises derfor til informasjon om planlegging, veiledere m.m., som finnes på www.planlegging.no, 
samt på fylkeskommunens nettsider www.nfk.no. 

https://www.nfk.no/_f/p1/ibfae97e8-dc3b-434d-aec6-b57d3e806dba/fylkesplan-for-nordland-2013-2025-webversjon.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ibfae97e8-dc3b-434d-aec6-b57d3e806dba/fylkesplan-for-nordland-2013-2025-webversjon.pdf
https://www.vannportalen.no/horingsspill-til-vannforvaltningsplaner-og-tiltaksprogram-2021/
https://www.vannportalen.no/horingsspill-til-vannforvaltningsplaner-og-tiltaksprogram-2021/
https://www.nfk.no/_f/p1/i0f2472c2-a95a-40a8-bcbb-5b2a8f0628cc/regional-plan-klima-og-miljo.pdf
http://www.promin.no/
mailto:plannordland@kartverket.no
http://www.planlegging.no/
http://www.nfk.no/
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Ved behov for veiledning i planspørsmål er dere velkomne til å ta kontakt med oss på telefon 
og/eller e-post. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Silje Charlotta Wästlund  
faggruppeleder plan, klima og naturressurser  
 Lill-Anita Horn 
 rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
Kontaktskjema 
Tema Navn E-post/tlf. 
Kulturminner Martinus Hauglid marhau@nfk.no /75 65 05 26 
Fylkesveg Sesselja Jónsdóttir sessjon@nfk.no / 75 65 52 24 
Øvrig Lill-Anita Horn lillhor@nfk.no / 75 65 05 75 

 
 
 
Kopi til:     
Fauske kommune  Postboks 93 8201 FAUSKE 
Samediggi  
Sametinget 

 Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Statsforvalteren i 
Nordland 

 Postboks 1405 8002 BODØ 
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